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Thư Mục Vụ Tháng 07/2022 
Gia đình Giáo hội Giám lý Liên hiệp Việt Nam quý mến,  

Trong giờ tĩnh nguyện, tôi nghe ông Giô-suê kể chuyện: Lần 

kia, ông triệu tập tất cả các đại tộc Y-sơ-ra-ên và các nhà lãnh đạo 

của họ là trưởng lão, thẩm phán, các cấp chỉ huy. Mọi người họp lại 

trước mặt Chúa tại Si-chem. Sau khi nhắc lại cho dân chúng về tình 

yêu của Đức Chúa Trời qua các phép lạ Ngài đã thực hiện để bảo vệ 

dân chúng, Giô-suê yêu cầu họ chọn lựa. Nếu họ quyết định không 

phụng thờ Chúa, họ sẽ đương đầu với cơn thạnh nộ của Ngài. Nếu 

họ quyết định tiếp tục phụng thờ Chúa, họ sẽ nhận lãnh ơn phước 

của Ngài. Rồi Giô-suê lớn tiếng nói trước toàn dân rằng: “Nhưng tôi 

và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Dân 

chúng đáp rằng: “Chúng tôi quyết không lìa bỏ Đức Giê-hô-va để 

phụng sự các thần khác! Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi, 

chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ 

chúng tôi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. 

Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những 

phép lạ lớn lao nầy và bảo vệ chúng tôi trên 

suốt hành trình và giữa các dân mà chúng 

tôi đi ngang qua… Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ 

phụng sự Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đức Chúa 

Trời của chúng tôi” (24:16-18). 

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ Tháng Bảy này, tôi kêu gọi 

anh chị em hãy làm giống như dân Chúa ngày xưa, để tái xác lập 

cam kết với Chúa: Chúng ta cương quyết phụng thờ Chúa, vì Ngài 

là Chân Thần của chúng ta. Chúng ta cam kết phục vụ Đức Chúa 

Trời một cách trung thành và tận hiến (24:18). Đối với Giô-suê và 

dân Chúa, phụng sự Chúa không chỉ là một sự lựa chọn chỉ một lần, 

chúng ta phải lựa chọn hết lần này tới lần khác, để bền bỉ trong đức 

tin và trong sự vâng lời Chúa. Chúng ta phải làm mới lại những chọn 

lựa của mình như: kính sợ Chúa, trung thành với lẽ thật, vâng lời 

Chúa, khước từ tội lỗi… (24:14-16).  

Thưa anh chị em, tôi muốn mượn lời của nhà lãnh tụ Môi-se để 

nói rằng: “Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt 

trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. 

Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. 

Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài 

và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh 

em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ 

phụ anh em…” (Phục truyền 30:19-20). Chúng ta là những người tin 

Chúa mà không yêu mến Chúa và phụng sự Ngài thì đáng bị lên án. 

Không kính yêu Chúa có nghĩa là không chân thành yêu thương 

Chúa, không vâng lời Chúa, và xuyên tạc Tin lành đã được bày tỏ 

trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của Ta và 

vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được 

Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính 

Ta cho người” (Giăng 14:21). 

Mời anh chị em và tôi suốt đời kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

và phụng sự Ngài một cách thành tâm và trung tín, vì Ngài là Chân 

Thần của chúng ta (Giô-suê 24:18). 

Hội trưởng, 

(đã ký) 

Giám mục Tô Văn Út 


